
Referat af ICD – Klubbens generalforsamling den 22. marts 2014 på 

Dalum Landbrugsskole i Odense. 

 

Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed for at ære den 

afdøde tidligere formand Jørgen Drensgaard. 

Referatet følger den udsendte dagsorden. 

Pkt. 1: Steffen Jørgensen blev valgt som dirigent. 

Pkt. 2: Formand Svenn Erik Kristensen fremlagde bestyrelsens beretning 

og fortalte bl.a., at der har været afholdt fire bestyrelsesmøder siden sidste 

generalforsamling. 

 Formanden kunne oplyse om, at der nu er 1.593 medlemmer i ICD 

Klubben og det medfører, at vi nu har to repræsentanter med i 

Hjerteforeningens repræsentantskab. 

ICD Klubben har direkte kontakt til Hjerteforeningen, det vil sige, at 

bestyrelsen en gang årligt mødes med repræsentanter fra Hjerteforeningen 

i København. Disse møder er af stor betydning for vort arbejde videre 

frem. 

Svenn Erik Kristensen fremhævede at Rytmeboksen skal være et vigtigt 

bindeled mellem bestyrelsen & medlemmerne, men også medlemmerne 

imellem. Næste nummer af medlemsbladet udkommer elektronisk. 

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt 

samarbejde. 

På spørgsmålet om, hvorledes man ville løse problemet med de manglende 

medlemsblade på hospitaler, lægekonsultationer med videre, som ikke 

længere vil ligge fremme, var svaret, at der ville blive lagt foldere ud disse 

steder, hvor der vil gøres opmærksom på ICD Klubben, medlemskab samt 

webadressen på Rytmeboksen med videre. 



Formanden opfordrede til, at de medlemmer, som endnu ikke havde oplyst 

deres e- mail adresse til sekretær: Annelise Hattesen 

apehattesen@hotmail.com og herefter vil den enkelte få en mail med 

besked om, hvornår det nyeste nummer er klar til læsning eller 

udprintning. 

Beretning blev godkendt. 

Pkt.3: Regnskabet blev fremlagt af kasserer Palle Møller Nielsen og 

regnskabet blev godkendt. 

Pkt.4: Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Pkt.5: Valg til bestyrelsen. På valg var: Svenn Erik Kristensen, Annelise 

Hattesen og Søren Rasmussen. Alle blev genvalgt. 

Suppleanter på valg var: Judy Johansen, Bente Damsgaard og Flemming 

Krogh. Alle blev genvalgt. 

Dirigenten Steffen Jørgensen kunne herefter afslutte generalforsamlingen 

med at takke for god ro og orden. 

 

Referent: Ulla Hansen. 
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